
La sveda hordancgrupo dancis, ne nur en Parizo, sed ankaŭ sur la granda
Placo en Bruselo...

oficejo kie eblas aligi al la venonta kongreso ; daŭra en- kaj elirado de gesami-
deanoj. Kaj ade kunvenoj en la diverse) salonoj, por ĉies deziro. Ankaŭ la ko-
munaj mangejoj havas sangan ĉarmon de svarmanta amaso da Esperantistoj ;
multaj naciaj kosturnoj kompreneble pligrandigas tiun ĉarmon.

La kongreso devis okazi. sub 1e signo de la digneco. Tion volis la organizintoj.
Tute prave. Ili. zorgis pri akceptoj ĉe vere indaj instancoj : Unesco, Parizaj
urbodomio kaj komerca ĉambro, Galeries Lafayette ktp. Mi ne scias kiun impre-
son lasis la akcepto en Unesco de ĉe S-ro Godchot. Tiu brave s-ro Godschot ade
plu disvolvis longegan klarigon pri la diversaj laboroj de la komplika Unesco-or-
ganizo. Malgraŭ prem.ega Farmo. Do, neeviteble, kelkaj endormigis... kaj rrz.ul-
taj foriris.

Ni gratulu pro la laborerno de la komitatanoj, kiuj kunvenis pli. ol 21 ho-
rojn. La partopreno tamen estis nekontentiga, verŝajne ĉar oni tro postulas
de la komitatanoj, kiuj ja ankaŭ ŝatas kongresi. Os solvo ne trovebla t

La sportdemonstracioj nuntempe logas la grundajn amasojn. Ankaŭ la kon-
greskcomitato unuafoje okazigis sport-posttagrnezon. Mi estis ege svicolema...
avide informigis pri horo, loko kaj specoj de konkursoj : sed, malfeliĉe, neniu —
eĉ ne kelkaj konkreskorni.tatanoj, sciis ion pri la prograrnero !

La balo okazis en plej luksaj salonoj. Multaj belaj vestajoj. La sveda
liordancgrupo bonege dancis. Sed la bato mem ne estis gvidata kaj do estis ne
tre amuza. Necesis sendube pli da varieco !

Granda intereso por la oratora konkurso ! Mi vere ne sciis ke tiom da gesam-
ideanoj ankoraŭ ŝatas paroladon. Cu la stimulilo konkursa ? Tamen, malmultaj
partoprenantoj kaj kia kvalito ! La unua premiito, franco el Reims, estis bonega
esperantisto, li bone paroladis... Sed kia malr•i.ĉeco je ideoj ! La tria premiito, mi
nur diru ke li estas oratora kompatindulo : oni apenaŭ aŭdis tin, li parolis tre
...angle, hezite kaj balbulte. Kion do fari por ne esti premiita t Ni esperu ke en
Konstanz inter la gejunuloj estis kelkaj oratoraj talentoj, kiuj scias-kaj havas ion
por-diri al esperant•istoj !

•Kaj la amuzaj arangoj. Jen tikla afero. Precipe kiam oni legis artikolojn tiel
senrezerve laŭdajn, kiel en la septembra numero de « Esperanto ». La varieca
vespero estis bona, Za « Sonoriloj de Za Paco » estis admirindaj, la horda.ncgrupo
el Svedujo ankaŭ tre bona, la teatraĵo denove bonega, ktp. Kion diri pri la ekster-
kongresa revuovespero de R. Schwartz t Li mem estas eksterordinare brila kaj
sprita « cau.seu.r », sed same en Iiaj paroloj kiel en liaj libroj trovigas, laŭ mi, di-
ra jo j iom tro sale kaj grase « francaj  » (ĉu francaj  t ). La kabareto mem estis
dividita en du. partoj : ĉiuj teatrajoj estis en la dua : kial ne miksi kun la vetero t
Cenerale la programeroj impresis senvaloraj ; mi tamen substreku ke la teatraj
skizoj estis guindaj kaj nepre bonaj. Mi admiris nur la senkomparan vir-
tuozecon de Undine von Midwey kaj la deklamadon de blinda samideano, kiam
ti parolis pri sia riĉega, lumplena interna vivo. Ankaŭ Waringhien estis tre spri-
ta, sed eu oni bone komprenis lin (kaj multajn aliajn) t La unua parto estis nepre
malkontentiga, kaj ne nur mi tiel opiniis ! lu dern•andata samideano respondis al
mi : « Ni ne estu tro postulemaj ! » Nu, kial ne, la kongreso neniel estas senpaga
por ni ! Sed kial oni ne kun•i.gis la variecan vesperon kaj la kabaretan por formi
unu belan tuton ! Ĉar la partoprenantoj de universala kongreso sendube meritas
tion, ĉion bonan kaj taŭge aranĝitan ! Cu ne pensi pri tiuj multaj kiuj senpage
laboradas, multe elspezas el propra poŝo ...kaj kiuj fine eĉ ne kapablan iri. al
Universala Kongreso ?

La nederlanda aŭtobuskaravano, tuj post la oficiala fermo, forlasis Parizon.
Ce la landlimo, kontrabandata botelo da konjako rezultigis ke la doganistoj esplo-
ris ĉiujn kofrojn !
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DOKUMENTA SERVO
Kio okazis en 1949 ?

GREKUJO
Pri la movado en Grekujo oni malofte

legas ion. Sed la fakto, ke oni povis el-
doni dumonatan gazeton Helena Espe-
rantisto, atestas, ke ankaŭ tie trovigas
aktivuloj. La ministro de kultoj kaj kle-
rigo en 1949 denove atentigis pri la de-
zirindeco faciligi la instruadon de Espe-
ranto en mezgradaj kaj samspecaj ler-
nejoj, klarigi la signifon de Esperanto
por la alproksimiĝo de la popoloj kaj
rekomendi abonon je la gazeto Helena
Esperantisto.
HISPANUJO

En Hispanujo la landa asocio Hispana
Esperanto-Federacio regule aperigas
sian organon Boletin. Pluaj informoj
mankas.
ISLANDO

La Federacio de Islandaj Esperantis-
toj kuraĝe elclonis dum 1949 kvaronja-
rar. grandformatan ilustritan gazeton
Voĉo de Islando, por diskonigi la islan-
dajn vivon kaj popolon. Espereble la sub-
teno de alilandanoj ebligos la pluapera-
don. Sondo de la opinio de la islanda
popolo koncerne Esperanton montris, ke
72,5 4 favoras nian lingvon, 17,1 <4 kon-
traŭas ĝin kaj 10,4 ^/c estas indiferenta
pri ĝi.
JAPANUJO

En Japanujo la movado progresas mal-
graŭ inalfavora ekonomia situacio. La
36 an kongreson de japanaj esperantis-
toj ĉeestis proks. 130 personoj. Pluraj
fakkunsidoj. Propaganda parolado de
Goro Hani, parlamentano kaj fama ver-
kisto. En sciencaj rondoj multe da in-
teresiĝo. T. Kirisu publikigis du verkojn
Voĉo de l' mondo kaj La sama suno bri-
.ïas super la tuta mondo, en kiuj aperis
leteroj el eksterlando en japana traduko.

ESPERANTO en ONDERWIJS
Wij vernemen uit betrouw-

bare bron, dat op het Ministe-
rie van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen (Neder-
land) wordt gewerkt aan een
wetswijziging, die facultatief
onderwijs van Esperanto aan
de lagere scholen mogelijk
maakt.

NORVEGUJO
Norvega Esperantista Ligo bonvolis

sendi raporton pri 1948 el kiu ni ĉerpas,
ke la membronombro estis 532. Raporto
pri 1949 ankoraŭ ne alvenis.
POLUJO

Pola Esperantisto aperas ciklostilita.
Ni ricevis unu numeron preskaŭ tute
pollingvan, do ne povas raporti.
SVEDIUJO

Sveda Esperanto-Federacio aranĝis en
la kadro de sia aŭtuna propagando pre-
legvojaĝon de la egipta samideano Ta-
-dros Megalli. Okazis pli ol 200 prelegoj.
Entute pli ol 20.000 personoj aŭdis la
paroladojn. Oni vendis 2000 lernolibrojn
kaj 5000 ŝlosilojn. Pli ol 800 svedaj ga-
zetoj publikigis artikor(et)ojn. Oni ape-
vigis por disdonado du broŝuretojn je la
nombro de po 25.000 ekz. La sveda regis-
taro donis al la Sveda Esperanto-Insti-
tuto suhvencion de 1800 kr. por sendi de-
legiton al la kongreso en Bournemouth.
Aperis ĉiumonate Svenska Esperanto-
Tidningen, eble la plej ampleksa kaj
plej honaspekta nacia Esp. organo.
SVISUJO

La Svisa Esperanto-Societo malgraŭ
malfavoraj cirkonstancoj (Ido- kaj Oc-
cidentalmovadoj havas tie sian centron)
laŭpove agadis. Svisa Espero, ciklostilita
kun presita kovrilo, aperis 8 foje en la
jaro.
URUGVAJO

En Urugvajo serioza revuo Anales de
Instruccion Primarict enpresigis multpa-
•ĝan artikolon pri Esperanto. 	 estis el-
donata kiel aparta broŝuro 40-paĝa sub
la titolo Valor Educativo del Esperanto.
La 5-a kunveno de la Urugvaja Instruis-
ta Federacio akceptis rezolucion favo-
ran al Esperanto, en kiu oni akcentis la
edukan valoron de nia lingvo kaj ĝian
signifon por la interkomprenado kaj unu_
ago de la popoloj. 	 (finota)

G. P. De Bruin

Behoudens goedkeuring van het Ge-
meentebestuur zal Esperanto dit jaar
voor het eerst officieel worden gedoceerd
aan de Gem. Universiteit te Amsterdam.
Het openingscollege is voorlopig vast-
gesteld op 4 October, 12 uur. Docent de
heer S. Pragano.

De redactie van Dansk Esperanto
Blad schat de uitgaven van de Deense
regering ten behoeve van de Esperanto-
beweging van Juli 1948 tot Juli 1950 op
60.000 kr. De Esperanto-vereniging in
Ljubljana (Joego-Slavië) ontving een
subsidie van 100.000 dinar (bijna $ 2000)
van de Sloveense Vakbeweging. Ook de
verenigingen in Ptuj en Varazdin kre-
gen subsidies.

In Mi nchen, waar in 1951 het 36-ste
Esperanto-Wereldcongres plaats zal vin-
den, is een internationale logarithmenta-
fel met tekst en aanwijzingen in het Es-
peranto uitgegeven. In Finland verscheen
« De talensleutel van de conducteur »,
een uitgave van de Finse Spoorwegen,
waarin de conducteur in 7 talen, w.o. Es-
peranto, de meest voorkomende zinnen
vindt, die bij het spoorwegverkeer wor-
den gebezigd.

Het nationale Esperanto-congres dat
met Pinksteren in Brno (Tsjecho-Slo-
wakije) werd gehouden, is door meer
dan 1000 deelnemers bijgewoond.

In Caracas (Venezuela) en in Indo-
nesië werden Esperanto-honden opge-
richt. Secretaris van de Indonesische Es-
peranto-bond is D. J. Ampasiek, B.2,
Djakarta.

« ScandinavianAirlines System » heeft
opnieuw een vouwblad in Esperanto uit-
gegeven. De stad Almelo heeft een ge-
ïllustreerde gids uitgegeven in 4 talen,
w.o. Esperanto en Deens. Een Deens
blad schreef hierover, dat de Esperanto-
tekst goed, maar de Deense zeer slecht
is.

In Reykjavik wordt een speciale Es-
peranto-cursus voor onderwijzers gege-
ven. De Cooperatieve Federatie van IJs-
land heeft Esperanto opgenomen in het
leerplan van haar Correspondentie-
school.

Ter gelegenheid van het jaarlijkse
congres van de Zweedse Esperanto-Fe-
deratie gaf de burgemeester van Norr-
kŭping als zijn wens te kennen, dat Es-
peranto de taal van de Veren. Naties
zou worden. In dat geval, zo meende hij,
zou Zweden heel wat minder bij te dra-
gen hebben in de kosten van de Veren.
Naties.

Rememoro pri la dudeka :
En la kongreso numero de « Esperan-

to », s-ro Georges Agricola faras rimar-
kon pri tio, kio povas solenigi kongresan
rnalferman ku.ns•idon, ekz. la solena eni-
ro. « Ian », li skribas, « mi ne plu scias
je kiu kongreso, estis muziko, trampet-
signaloaiíc io simila, kiu signis la eniron
de la kongresa estraro kaj de la o f ici.a-
luloj. Ni ne tro malalte taksu tiajn de-
talojn. »

Rilate tiun rimarkon mi memoras, ke
dum la dudeka. kongreso (1928) la Ant-
verpenanoj prezentis jenan specialajon:
la tradiciaj urbaj tamburistoj, en mal-
nova flandra kostumo, anoncis per so-
lena tarnburado la eniron de la estraro
sur la scenejon kaj ankaŭ la finon de
ĉio, eĉ plej malgranda parolado. Estis
ankaŭ en la salono granda orgeno sur
kiu la Espero kaj la nacia kanto estis
ludataj.

Kritikaj impreso} pri la Pariza Universala Kongreso 	 Wereldnieuws
Kiu• deziris scii detalan raporton pri la diversaj okazajoj de tiu granda Es-

perantista Manifestaci.o, nu, tiu legis « Esperanto(n) » aŭ « Heroldo(n) »...
Ci tie vi do trovos nur kelkajn nekornpletajn jugojn kaj impresojn, kompili-

tajn laŭ la notoj de Sro H. Bakker kaj speciale de Drs F. Roose.
La de la unua gvidata aŭtobuskaravano nederZanda (.5 partoprenantoj) star-

tjs vespere la Jr-an de aŭg.• kaj pasigis la nokton en Breda ; poste oni veturis al
Brussel, vizitis la urbon kaj atingis Parizon je la 7-a, tiel ke la partoprenantoj
gu.staternpe povis ĉeesti la interkonatigan vesperon. Krom la « aŭtobusantoj »,
19 nederlandanoj vagonare rapidis al Parizo, sub la gvidado de S-ino M. Bakker.
Bona humoro ĉe ĉiuj, kvankam Ia akcepto en la pariza stacidomo ne estis bone
organizita.

La flandroj, sufiĉe rnultnombre, sed generale ne kune, kaj per diversaj rime-
doj, alirid la saman celon. La vojoj, kiuj el la Nordo kondukas al Parizo, ne ĉie
bonstatas, sed ili pliboni.gas kiam oni proksimigas al la franca ĉef-urbo. Fine oni
enveturas la lokon de nia ĉiujara ani,asrendevuo. Sed oni ne rimarkas tion. Oni
ne vidas esperantistojn. Parizo estas tro granda. Nia kongreso glutigas, dronas
en la milion-logantaro. Nur ĉirkaŭ « Sorbonne » oni povas konstati pri. la Kon-
greso. Kaj tie oni notas ke efektive eĉ pli da gesamideanoj kunvenis ol en la an-
taŭaj kongresoj. Kia kontrasto ! En Malmi; ekz. nia kongresanaro vere inundis
la urbon. Preskaŭ en ĉiu strato oni vidis la verdan stelon, ankaŭ en tramoj kaj
aŭtobusoj. En Parizo, el la ĉirkaŭajo de « Sorbonne » oni trovigas en la ordinara,
ĉiutagca Parizo !

Kiam kongreso okazas en malpli grandaj urboj, ili mem estas kvazaŭ nia
Esperantujo ! Ĉi tie nur la kongresejo estas nia patrolando. Sed kiel ĉarma gi.
estas ! Poŝtoficejo, rendevua kaj korespondi tabuloj, librostando, fotostando, eĉ



. Komunikoj de niaj libro-servoj.
Interli.ngvistiko kaj Esperantologio de Dro Manders 30,-- 2,25
Vijf Kunsttalen de Dro Ma.nders 100,- 7,50
Lon.donanidoj (verko de 14-jara angla knabo) 26,— 1,50
Ce Sanktaj akvoj (kun belegaj fotografajoj ; I kaj II kune) 66; 6,-
A.B.C. libro - 0,75
Forto de 1' Vero 22,50 1,75
Sep fratoj 125,— 9,—
Aelita (romano, bi.ndita) 3,25
Granda portreto de Dro Zamenhof 15,— 1,25
Silka portreto de Dro Zamenhof (belega, paga signilo) 10,— 0,75
Morto de trajno 63,— 5,30
Esperanto-marŝo por piano 1,-
« Sub la verda. standardo », por piano 1,-
Nova Testamento 25,— 1,25
Georgo Dandin 1,10
Originala verkaro 152,— 11,25
Infanoj en Torento I kaj II kune

id. 	 vol. II
55,— —

2,-
Brulanta sekreto 25,— 2,35
a) Ni havas ankoraŭ malgrandan kvanton da poŝtkartoj pri Za Zamen -
hofa rnonumento en Bergen op Zoom : Po 10  tentoj.
'1'iu ĉi monumento simboligas la tutan Esperanton ideon kaj la vivoncep-
ton de Dro Zamenhof. Se oni aĉetas 10 ekz. oni senpage ricevos la tutan
simbolan signifon surpapere ;
b) Ni havas ankoraŭ ilustritajn poŝtkartojn, kun Esperanto-teksto, pri
Brussel, Antwerpen kaj Kortrijk. Po libreto de 10 p.k. nur 4,-- Belg. fr.
Mendu ĉe Vlaams Esperanto-Instituut, Blankenbergsesteenweg, 72, Brug-
ge. Boekendienst LEEN, Z.U. Singen, 5, Bergen op Zoom (giro 76915).    
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FLANDRAJ POETOJ EN TRADUKO

DU ĈEVALOJ
(TWEE HORSEN)

GUIDO GEZELLE
Tintilsonigante tonpure
paŝadas ĉevaloj en par' ;
ŝar§trenas ŝvitante polure,
ke brilas Za blonda harar'.

Ili paŝas, pen-tiras la ŝnurojn ;
rondpremas srcr korpojn jungil'
striktstreĉa sur streĉajn femurojn :
ilin movas ĉarist' per gvidi.]'.

Senhalte l'ĉevalo kun ĉaro
daŭriras, kvietaj dum frap',
tirskuo, ekp•uŝo kaj knaro,
en gena bruado de l'nab'.

Vipklin' ne necesas ne nare
sed ŝnur' eĉ ne tuŝas al har' :
tintilsonigante tonp•u.re
tiet paŝas ĉevaloj en par'.

trad. H. Vermuyten

NEDERLANDAJ POETOJ EN
TRADUKO

KNABO BLOVIS
(EEN JONGEN BLIES)

JULES SCHURMANN
Sur ŝalm.o blovis knab'. Kantet'
Gajigis hele en kviet'.

Kantet' petola.

Mi sekvis lin kaj kun plezur'
Aŭskultis puran ludon nur,

Petolan kanton.

Nun ĉiam vivas en 1a kor'
La rnelodio longe for,

Petola kanto.

Sed ĉu variis senc' de gi f
Sin trovas nun melankoli'

En kant' petola.
trad. H. Vermuyten

Plaatselijk Nieuws
V.E.B. — Afdeling Brugge :  Sedert

een paar weken beschikken wij over een
nieuw lokaal. Onze Voorzitter hield er
reeds een lezing ovr Historio de la Ka-
lendaro. In 't verschiet tot einde Octo-
ber : 1. een « informa kunveno » met H.
H. Adv. Van Gindertaelen en Drs Roose
als sprekers. ; 2. Aanvang van een Esp.
wintercursus ; 3. Inrichting van een
dansfeestje. Buitendien lopen de weke-
lijkse vergaderingen, met vast agenda,
normaal door.

V.E.B. Afdeling Mechelen : In Sep-
tember vingen onze regelmatige verga-
deringen weer aan. Dienen vermeld :
Een lezing gehouden door Mej. Van de
Werf en dhr Vercammen over hun in-
drukken in verband met het Wereld-
congres te Parijs en hun verblijf in de
Lichtstad ; voordragen van dhr. Van
Gindertaelen van fragmenten uit een
vertaling : La Silento de la Maro van
Vercors. Verder grammatica en lectuur.
De Esperanto-leergang, ingericht in het
kader van de Stedelijke Avondcursussen,
vindt ook dit jaar plaats, te beginnen
met .4 October e.k. en dit iedere Woens-
dag en Vrijdag van 18.30 tot 20.uur. Be-
langstellenden gelieve zich kosteloos in
te schrijven in de Stedelijke Lagere Jon.
gensschool, Louisastr. 3 (Vrijdag, 29
Sept. van 18,30 tot 20 uur en op de dag
der heropening).

ANONCETOJ
Ciu vorto aŭ mallongigo : g. 0,05 aŭ

bfr. 0,75. Minimurn.e: g. 1.— aii bfr. 15.—

Anglo petos korespondanton por inter-
ŝanĝi ideojn pri libroj kaj botaniko :
Ernest Dutchel, Lausel House, St. Peters
Road, 11 Broadsta.rs (Kent), Anglujo.

Mi deziras interŝanĝi poŝtmarkojn,
Jaroslav Petrácèk — Usti n/Lab-Srèkov
Dècinska 771/6 - Celïoslovakujo.

Bulgara oficisto, 1S-jara, ŝatus kore-
spondi pri filatelo kaj aliaj temoj : Dolri
Georgièse — str. Car Boris, 57 Burgas-
Bulgarujo.

Deziras korespondi pri la paco-proble-
mo : Hans Lesche, Racebeul  • 2/Sachs.
(10 a) Kŝ.the-Kol lwitz-str. 25, Germanu-
jo.

Deziras kontakton kun grupoj de sin -

dikatoj, celante korespondadon pri mond-
paco, Friedenskomitee der Stadtsparkas-
se Dresden, Giintzplatz, 5, Dresden-A
16, (10 a) Germanujo.

F• ino Maria de Jesus Tavarez, Estra-
da do Ferte 61, Cordeiro Recife Par-
nambuco, Brazilo, deziras korespondi
kun nederlandan(in)o.

Uitwerking van de opgaven in het vo-
rige nummer :

Dormantoj kelkfoje ronkas ; dorme-
maj personoj ofte oscedas ; publiko
montranta sian aprobon aplaŭdas, sed
se ĝi estas malkontenta, ĝi fajfas ; kole-
raj personoj ofte grincas per la dentoj ;
facila venteto susuras inter la arboj ;
pro subita ekscito de la nazaj nervoj
oni ternas ; malvarmumintaj personoj
ofte tusas ; la akvo plaŭdas sub la remi-
loj ; per vipo oni povas klaki ; ploranta
persono ofte singultas ; kanonoj tondras.

1. Ankoraŭ neniam mi havis tiom da
plezuro kiom la lastan vintron.

2. Kvankam estis tre malvarme, mi
tamen ĉiun tagon iris glitkuri ; mi havis
paron da bonaj glitiloj.

3. Mi ne volas diri. ke mi estas stelo
sur tiu kampo, sed mi tre bone povas
amuziĝi sur la glacio.

4. En landoj kie neniam frostas, la in-
fanoj ne povas imagi (niet : imagi sin
of al si), ke en Nederlando, Danujo, Sve-
dujo k.t.p. oni povas marŝi sur la akvo.

5. Tamen ĉiufoje kiam la vintro estas
pasinta kaj la printempo venas por or-
nami la landon, mi estas tre ĝoja.

6. Tiam ni iras al la regionoj, kie la
florbulboj montras siajn plej belajn flo-
rojn.

7. Tie ni admiras la flavajn narcisojn;
la ruĝajn, flavajn kaj blankajn kroku-
sojn, tulipojn kaj hiacintojn.

8. Sed milionaj da florbulboj ankaŭ
iras eksterlanden kaj tiu komerco alpor-
tas al nia nuntempe tre malriĉa Neder-
lando multajn devizojn.

9. En aliaj provincoj estas la fruktar-
boj, kiuj altiras la turistojn, kion niaj
hotelistoj kaj butikistoj volonte vidas.

10. Mi demandas al vi : « Kial kelkaj
homoj volas pasigi sian libertempon ĉiam
en aliaj landoj, duin ke nia propra lan-
do oferas multajn vidindajn lokojn ?

Vortscio — Respondoj :
Spado : b. Referenco : a. Enfili : c. Se-

lakto : c. Kaporo : b.
Enkele beginners verzochten om ge-

makkelijke oefenstof. Natuurlijk voldoen
we graag aan hun verzoek en hier volgt
dan om te beginnen een eenvoudige op-
gave :

Malsana--- kamparano— komprenis,
ke li-- havas nur mallonga —tempo-
por vivi. Li - -- diris al siaj— du filoj— :
« En la kampo-- malantaŭ la farmbie-
no— troviĝas granda— trezoro—. Post
mia— morto— vi devas serĉi ĝi—. »

Kelkaj--- tagoj— post kiam la patro—
mortis, la filoj— komencis serĉi la trezo-
ro—. Ili— laboregis, sed trovis nenio—.
La filoj— fosis profunde en la tutu—
kampo— kaj turnis de la tero— la su-
pro— malsupre—, sed ne trovis la tre-
zoro—.

Kian venis la printempo—, ambaŭ
fratoj— semis tritiko— en la kampo—.
La greno— kreskis bonege. Neniam ili—
vidis tia— belega— tritikkampo—.

Nun la filoj-- komprenis, kio— la pa-
tro— volis diri.

Vervang daar, waar het nodig is de
streepjes door de letter n.

Vertaal bovenstaande anecdote in goed
Nederlands en beantwoord daarna de
volgende vragen met volledige zinnen :

1. Kion komprenis la malsana kampa-
rano ?

2. Kiujn li venigis al sia lito ?
3. Kion li diris al siaj filoj'
4. Kiam ili serĉis la trezoron ?
5. Kiamaniere ili serĉis ?
6. Cu ili diligente fosis ?
7. Kion ili faris en la printempo ?
8. Nomu kelkajn grenspecojn.
9. Cu la greno bone kreskis ?
10. Cu la filoj tiam komprenis, kion la

patro volis diri ?
Vertel nu de hele anecdote met eigen

woorden in het Esperanto.

Vertaal :

1. In ons lans verandert het weer vaak;
nu eens regent het, dan weer schijnt de
zon.

2. Na een half uur gewacht te hebben,
ging ik heen.

3. Als ik zo ziek was, raadpleegde ik
een dokter.

4. Wie er ook komt, ik kan vandaag
niemand ontvangen.

5. Ik zou juist uitgaan, toen er ge-
beld werd.

6. Die jongen is veel sterker dan zijn
broer ; hij is bijna even sterk als zijn
vader.

7. De kinderen baadden in de rivier.
8. Zorg, dat U uiterlijk om zes uur op-

staat, opdat U op tijd aan et station
bent.

Tracht de volgende uitdrukkingen te
vertalen :

Zich hees schreeuwen ; de oren spit-
sen ; voor dag en daw ; licht geraakt
zijn ; daar gaat niets boven ; dat is een
uitgemaakte zaak ; daar staat m'n ver-
stand bij stil ; dat heb ik wel zien aan-
komen ; hij keerde onverrichter zake te-
rug ; ik dank je stichtelijk ! ; iemands
raad in de wind slaan ; zich uitsloven ;
tot overmaat van ramp ; hij komt me
om de andere dag bezoeken ; hij sliep z'n
roes uit ; iemand uitmaken voor verra-
der ; ieder vogeltje zingt zoals het ge-
bekt is ; zonder aanzien des persoons ;
iets op de pof kopen ; kort van memorie
zijn.

Principoj de Neceso kaj Sufiĉo
La Esperantaj vortradikoj havas difi-

nitan gramatikan karakteron. La radiko
estas aŭ substantiva (hora, hund), aŭ
adjektiva (bel, grand), aŭ verba (skrib,
kar). Krome ekzistas radikoj senkarak-
teraj, prepozicioj, konjunkcioj, k.t.p. La
karaktero de la plej multaj radikoj do-
niĝas per si mem, sed kelkfoje oni povas
dubi pri ĝi. Ekzemple pri la vorto  bros
oni povus sin demandi, ĉri en tiu vorto
kaŝiĝas la pli ĝenerala ideo de ago aŭ
la pli ĝenerala ideo de ilo. Grandan mal-
facilajon tio ne prezentas, ĉar la grama-
tikan karakteron de la radikoj montras
la Universala Vortaro, kiun oni do kon-
sultu en kazo de dubo. Ĉar la afiksoj kaj
finajoj estas rigardataj kiel simplaj vor-
toj, la Esperanta vortfarado konsistas
el simpla kunmeto de vortelementoj ; Ia
senco de la opaj elementoj, rigardataj
kiel memstaraj vortoj, restas senŝanĝa
en la kunmeto. R. de Saussure starigis
du principojn, poste akceptitajn de la
Akademio, sur kiuj baziĝas la vortkon-
struo :

Principo de neceso : Por konstrui vor-
ton kunmetitan oni kunigas ĉiujn vor-
tojn simplajn, kiuj estas necesaj por
klare elvoki la ideon esprimotan de tiu
kunmetita vorto sen aŭ kun helpo de la
kunteksto.

Principo de sufiĉe : En la vorto kon-
struata oni devas eviti la neutilajn pleo-
nasmojn kaj la ideojn fremdajn je la
ideo esprimota.

Formante sunstantivon el verbo, ekz.
paŝo, laboro, penso, lumo, ni povus al-
doni sufikson, ekz. konstruaĵo, surskri-
bajo, konvinkeco, sed tio ne estas ne-
cesa. En la frazo « li ne povis deĉifri la
surskribon », la kunteksto ja sufiĉe kla-
re montras ke surskribo ne estas ia skri-
b-ago, sed konkretajo. En la komencaj
jaroj de Esperanto oni diris kant(at)aĵo,
resurnajo, konvink(it)eco kolereco, k.t.p.
sed nuntempe sufiĉas kanto, resurno,
konvinko, k.t.p. Oni ne plu diras  babile-
rnulo, rapidemulo, k.p.p. ĉar laŭ la princi-
po de sufiĉo oni povas forlasi la sufik-
son -em, ĉar ĝi neniel ŝanĝas la sencon
de tiuj vortoj. Aliflanke laŭ la principo
de neceso oni ne povas forstreki la sufik-
son -a j el elpendajo, ĉar elpendo pensi-

Kotizoj por 1951. La kotizoj por la
 rrf -

nonta jaro restos senŝccnĝaj kaj sumigos
do por la diversaj kategorioj de indivi-
duaj membroj
M.J. (niembro kun jarlibro) : je 35 b.fr.
M.A. (membro abonanta la revuon « Es-
peranto » kaj la jarlibron : je 90 b.fr.
M.S. (membro mone subtenanta UEA-n
per duobla kotizo, kompense ricevanta
« Esperanton » kaj jarlibron : je 180 b.fr.
Patrono (subtenanta per dekobla kotizo,
ricevanta « Esperanton kaj jarlibron) :
je 900 b.fr.

Por ebligi glatan administradon kaj
seninterrompan liveradon de la revuo, ni
petas la malnovajn membrojn giri sian
kotizon sufiĉe frue (prefere antaŭ la fino
de 1950) al la pĉk. 4161.35 de Fr. Cou-
wenberg, Blankenberge. Multaj esperan-
tistoj en nia lando, kiuj gis nun movijis
nur sur loka tereno, certe deziros in f or-
m.igi, kaj resti i.n f ormataj, ankaŭ pri la
internacia stato de nia Movado. Abono
al la jarlibro kaj Za revuo estas por ili
la •indikita vojo. Ni rekomendus al ili,
plejeble baldaŭ havigi sian kotizon per
la ĉi.-supra pĉk. Per ski nr.em.brigo ili
samtempe efike kontribuos al plia flora-
do de Esperanto : kion ni ja ĉiuj deziras.

La revuo. — Responde al pli laŭm.oda
deziro, UEA decidis eldoni «Esperanton»
en pli oportuna formato, tiu de la kona-
ta « digest »-tipo. La formato duonigós,
sed normale la gazeto ampleksos 32 pa-
gojn. La ĉiam kreskanta nombro da
abonantoj samtempe ebligos plibonigi la
kvaliton de la revuo laŭ prezentado kaj
enhavo, tiel ke ĝi certe plaĉos al pli pos-
tu.lem.a legantaro.

La jarlibro 1951. — UEA esperas ape-
rigi la jarlibron jam en januaro anstataŭ
en la printempo kiel kut•irne. Tiel la
membroj estonte jam en la komenco de
la jaro disponos ĉiujn havindajn infor-
mojn.

Reklamoj. — La kreskanta eldonkvan-
to igas Za reklarnadon en la revuo pli kaj
pli valora. La peranto volonte informos
1a 'itsiereaa-tr,in pri--hr- t ur i f o-de let. re>tita-
mo).

Tutpaja reklamo en la jarlibro kostas
600 b.fr. Bonvolu noti, ke gia teksto atin-
gu nin antaŭ Za 20-a de novembro.

La peranto por Fl.L.E.

gus pri elpenda stato kaj ne pri certa
objekto. Formante sunstantivojn el ad-
jektivoj oni povas forlasi la sufikson -ee,
se temas pri ahstraktaj nocioj kaj ne pri
la kvalito de io aŭ iu, ekz. li estis kap-
tita de malvarmo, li diris la veren, mal-
bonon oni trovas ĉie, sed : lia boneco es-
tas senlima, mi dubas pri la vereco de
liaj asertoj. la malvarmeco de la aero
malsanigis lin.

Verbeter de volgende zinnen :
1. Hieraŭ ni estas renkontinta konatu-

lon de nia taijoro.
2. Li posedas mil da guldenoj pli ol'

sia frato.
3. Ne studinte longe estas preskaŭ cer-

ta, ke vi ne sukcesos.
4. Lia postulo konsternig,is min, ĉar

kion li postulis montriĝis neefektivebla.
5. Li skribis min leteron en kiu li

komunikis, ke li ne abonus sin je la nova
gazeto.

Vertaal :
Leviĝis sur Romo brila frosta mateno.

En la sunlumo disradiis la orumajoj de
Ia feste ornamitaj temploj kaj palacoj.
La civitanoj, gaje kaj lukse vestitaj, al-
svarmis el siaj domoj. Ciuj homaj on-
doj alfluas al la amfiteatro de Flavio,
nun pli bone konata kun la nomo « Ko-
loseo », kaj ĉiu ero el tiu amaso direk-
tas sin al la arkajo, kies numero estas
enskribita sur lia bileto. La kolosa kon-
struajo iom post iom ensuĉas la tutan
vivantan fluon, kiu dissemiĝas interne
kaj vivigas vicon post vico de la ŝtupo-
benkoj. Fine la tuta interno estas punk-
tita de homaj vizaĝoj kaj la muroj mem
ŝajnas moviĝemaj pro la svarmanta
homamaso. Post kelkaj horoj tiu estaja-
ro, piensatigita de sango, fiamigita de
bruta furiozo, disfandiĝos kaj elfluos
per densaj, sinsekvantaj ondoj tra Ia
samaj koridoroj, tra kiuj gi eniris.

El « Fabiola » de Wiseman.
Inzenders, die postzegel voor ant-

woord insluiten, ontvangen hun werk
gecorrigeerd en zo nodig van aanteke-
ningen voorzien terug. Alleen de rech-
terhelft van het papier beschrijven, a.u.b.

Uitwerkingen van Vlaamse cursisten
voor 20 October aan V.E.S., Studanto,
postbus 342, Brussel ; van Nederlandse
cursisten aan A. J. Kalma, Stadionkade
6, Amsterdam-Z.

LA STUDANTO Universala Esperanto- Asocio.
Sciigoj.



VERDLANDO VOKAS (VI - 31-VIII - 1950).
Listo de radio-dissendoj en aŭ pri Esperanto kaj informoj. Tempindiko laŭ

M.E.T. (= mezeŭropa tempo) valida ankaŭ en Nederlando, Belgujo kaj la cetera
okcidenta Eŭropo.

Mallongigoj : I = informoj. P = parolad(et)o. K = kurso.
C•iutage :

16.00-16.15 Prago, 31,41 m., 25,34 m. : I.
19.45-20.00 Sofio, 39,11 m. : I kaj P.
22.00-22.30 Prago, 25,34 m. : P.

Dimanĉe
9.00, 11.00, 13.00 « Nigra Stacio », 47,13 m. : Gram.

17.00-17.20 Romo, 16,9 m., 19,5 m., 25,2 in. : I.
Lunde :

Marde :

Merkrede :

Jaŭde :

2.15 - 2.30
12.55-13.00
18.40-18.45

0.45 - 1.00
18.00-18.20
22.50-23.00
23.00-24.00

Sveda Radio, 27,83 m., 19,80 m. : I.
Berno, 13,94 m., 31,46 m., 48,66 m. : P. de d-ro Arth. Baur.
Berno, 19,60 m., 31,46 m., 48,66 m. : Ripeto de la tagme-
za elsendo.

Gvatemalo, 49 m. : I.
Lille, 235 m. : P. (Nur ĉiuduamerkrede).
Prago, 470 m., 315 m. : P.
Prago, 470 m., 315 m. : « La Verda Stacio  » dissendas
sian tre aŭskultindan artoprogramon ! (Nur la unuan
merkredon de ĉiu monato).

Vendrede :

Sabate

9.05 - 9.20
16.40-16.55

17.00-17.20
17.45-18.00

Parizo, 48,39 m., 347 m. : K.
Vieno, 25 m., 31 m., 41 m., 48 m., 203 m. : I. (Nur ĉiu-
duavendrede).
Romo, 16,9 m., 19,5 m., 25,2 m. : I.
Hilversumo II, N.C.R.V., 298 m. : P. (Nur unufoje en du
monatoj).

23.15-23.20 Hilversumo II, K.R.O., 298 m. : I.
Informoj kaj petoj :
Bonvolu eltranĉi ĉi-supran liston kaj glui ĝin sur fortikan paperon, kiun vi

metu apud vian radio -aparaton. Por gajni tempon kaj spacon ni poste indikos nur
la ŝanĝojn kaj aldonojn.

Radio Prago. — La ondo 31,41 m. estas trioble pli forta ol tiu de 25,34 m. Es-
tas bezonata pli vasta apogo flanke de Za aŭskultantaro en formo de alskriboj. La
ĉiutagaj elsendoj kaj Za fundaj kaj merkredaj estas administre apartigitaj de Za
« Verda Stacio ». Pro tio oni skribu ne sur unu papero samtempe al ambaŭ eisen-
doj. Adresu : 1 : Celioslovaka Radio, Esperanto-sekcio, Stalinova 12, Praha XII.
2 : « Verda Stacio », Cehoslovaka Radio, Literatura Sekcio, Stalinova 12, Praha
XII.

Parizo ankoraŭ silentas en Esperanta ! ! — Cu vi jam sendis petskribon al
Franca Radio, Esperanto-fako, Parizo, pri reokazigo de la Esperanto-elsendoj !'
Se ne, b.v. skribi ! Se jes, bonvolu reskribi !

Agrablan aŭskultadon deziras al vi ĉiuj S. S. de Jong Dzn., Radio-Servo
N.C.K.E., Waltaweg 3, TJERKWERD (Frislando), Nederlando, al kiu oni sendu
ĉiujn informojn pri radio-elsendoj.  
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KOMUNIKOJ
DE LA ĈEFESTRARO

La ĝenerala kasisto petas la sekciajn
kasistojn kaj la ĝeneralajn anojn pagi
la kotizon por la dua duonjaro 1950. Pa-
goj prefere per poŝtkonto 34563 de Ned.
Esperantisten-Vereniging L.E.E.N., Am-
sterdam.

Fine de aŭgusto « La Estonto Estas
Nia » ekzistis .5 jarojn. Plenkuraĝe gi
komencis novan 45-jaran periodon, sed
ni esperu ke ĝi ne travivos la finon de
tiu periodo pro la simpla fakto ke tiani
Esperanto jam estos ĝenerale uzata tiel
ke Esperanto-asocioj estos superflua
lukso.

Ni atentigas la anojn je par. 13 de nia
statuto laŭ kiu tiuj anoj, kiuj deziras
eksiĝi je la jarfino, devas komuniki tion
antaŭ la 1-a de novembro al la sekcia
sekretario. Ĝeneralaj anoj komuniku tion
antaŭ la 1-a de novembro al la een. se-
kretario.

La kursgvidantojn, kiuj bezonas « Es-
peranta Krestomatio » por siaj lernan-
toj, ni atentigas pri tio, ke la provizo
baldaŭ estos elĉerpita. Oni do baldaŭ
mendu la bezonatan kvanton de Za libro-
servo. Prezo g. 1,50.

KONGRESO I95I
La XVIII-a kongreso de « La

Estonto Estas Nia» okazos en 1951
en Hilversum, ne kiel kutime je
Pasko, sed je Pentekosto, tre ver-
ŝajne en kunlaboro kun « Flandra
Ligo Esperantista », kiu aranĝos je
Pentekosto sian XVI-an kongreson.
Do, verŝajne unua f o je vera « Bene-
lux-kongreso » !

De abonné's, die het abonnementsgeld
over 1950 ten bedrage van fl. 2,25 nog
niet hebben voldaan, worden beleefd ver-
zocht het verschuldigde over te maken
op postrekening 34563 van de Ned. Espe-
rantisten-Vereniging L.E.E.N. te Amster-
dam.

PROPAGANDO
La komitato de U.E.A. decidis duni la

Universala Kongreso en Bournemouth,
starigi apartan fakon por la tutmonda
propagando. Tiun fakon gvidis dum la
pasinta laborjaro s-ro Striinne el Mal-
m.ó. Ĉar Zi ne plu povas okupi sin pri titc
grava flanko de nia aktiveco, d-ro I.
Lapenna transprenis lian taskon kaj ko-
mencis sian laboron per alsendo de cir-
kulero al la landaj asocioj, el kin ni citas
ia jenon :

La tuta aktiveco de la organizita Es-
peranto-movado estas dividebla je tri
ĉefaj fakoj. La propagando havas la tas-
kon atentigi la publikon pri kt ekzisto
kaj taŭgeco de Za internacia lingvo ; la
instruado havigas novajn uzantojn de la
lingvo kaj la praktika utiligo signifas Za
kreon de konvenaj servoj, por ke ĉitt
persono, scianta Esperanton, povu eiuzi
la lingvon. Nur Za bona funkciado de Za
tri branĉoj povas doni vere grandajn
rezultojn jam en la proksima estonteco.
D-ro Lapenna rekomendas la fondon de
apartaj sekcioj aŭ komisionoj pri propa-
gando kaj aranĝon de aparta propagan-
da semajno, kies celo estas atentigi la
publikon pri Esperanto Icaj altiri al la
novaj kursoj, kiuj komenciĝu tuj post la
propaganda semajno, kion eble plej
grandan nombron da lernantoj. Nepre
oni evitu vu.lgaran reklamon per mul-
taj flagetoj, malnovaj paliĝintaj afiŝoj,
k.t.p. Se oni aranĝas ekspozicion, prefere
oni ekspoziciu malpli da libroj kaj ga-
zetoj ol multe da sensignifaj broŝuretoj
kaj folietoj. Oni ne tro emfazu pri la
facileco de Esperanto. Same oni. evitu Za
ciferojn pri Za nombro de gazetoj, es-
perantistoj, k.s. ĉar fakte kelkajn el
tiuj nombroj neniu konas. Skribante ar-
tikolojn kaj farante prelegojn oni paro-
lu nur pri Esperanto kaj nepre evitu
mencii la aliajn projektojn de interna-
cia lingvo. Diskuto kun aŭ pri mortnas-
kitoj vere ne havas sencon. La kursoj
estu klare anoncataj jam dum Za Es-
peranto-semajno sur ĉiuj propagandiloj,
uzataj dum tiu tempo. Por instigi la ler-
nanto jn al serioza studado oni pov:.ts
aranĝi konkurson. Ci.0 lernanto devus
pagi iun sumeton kaj Za plej bona el

ricevus premion : senpagan partopre-
non en iu kongreso aŭ somera aranĝo. La
Pariza kongreso klare montris, ke nia
movado faris seriozan paŝon antaŭen. Ni
daŭrigu laŭ tiu vojo, energie kaj celtrafe!

PETITIONNEMENT
AAN DE

VERENIGDE NATIES
In Lake Succes werd op 2 Augustus

j.l. door een delegatie van zes personen
een petitionnement van de Esperanto-
beweging overhandigd aan de heer Ben-
jamin Cohem, hulp-algemeen-secretaris
van de Verenigde Naties.

In dit verzoekschrift wordt aan de
V.N. gevraagd, het gebruik van Espe-
ranto op alle mogelijke manieren te hel-
pen verbreiden, b.v. door het onderwijzen
van Esperanto aan te moedigen in die
scholen, welke over daartoe bekwame
onderwijzers beschikken, en het gebruik
ervan te bevorderen bij toerisme, inter-
nationale handel en correspondentie.

De meer dan 16.000.000 individuele en
collectieve handtekeningen, w.o. ruim
één millioen uit Nederland, werden ver-
zameld in vier grote albums plechtig
aan de V.N. overgedragen. Tot de indivi-
duele ondertekenaars behoren onze Mi-
nister-President dr. Drees en de Presi-
dent van de Franse Republiek Auriol,
en verder b.v. 40.000 onderwijzers.

Bij deze gelegenheid werd in de zetel
van de V.N. voor de eerste maal Espe-
ranto gesproken. De zes vertegenwoor-
digers spraken n.l. allen behalve in hun
landstaal (Engels, Russisch, Spaans en
Frans) ook in het Esperanto. De heer
Cohen beloofde de Directeur -generaal
van de UNESCO, Jaime Torres-Bodet,
van de ontvangst in kennis te zullen
stellen.

6.30 - 6,35
8.15 - 8.30

16.15-16.30
17.30-18.00
22.50-23.00

12.55-13.00

15.30-15.45

18.40-18.45

Post libertempaj ĝojoj kaj ripozo, la
liga laborperiodo jam komenciĝis antaŭ
la apero de ĉi tiu n-ro F.E. La estraro,
kunsidis la 17-an de la pasinta monato
en Gent, kaj la tagordo estis tre ŝarĝita.
Ni i.a. priparolis la 16-an kongreson, la
varbadon, la « amikojn de F1.L.E. » kaj
la revuon. En kelkaj vortoj mi volas
resumi la konkludojn . de la estraro rilate
tiujn gravajn punktojn.

1. La 16-an kongreso :
La 7-a paragrafo de la kontrakto sub -

skribita la 26.9.48 kun la Nederlanda
Esperanto Asocio LEEN tekstas jene :
Er zal een innige samenwerking betracht
worden biy het organiseren van en de
deelname aan Congressen, Zonnercursus-
sen, enz...

Post du jaroj ni konstatas ke ĉiam
pli da nederlandanoj venas suden, kiam
la flandroj vojaĝas malmultnombre nor-
den, kvankam ankaŭ la nombro de la
unuaj ne estas granda. Laŭ ni, la nura
solvo estas : kunlabore organizi la du li-
gajn kongresojn en unu sama loko, foje
en Nederlando, foje ĉe ni. Kaj la mo-
mento ŝajnas des pli oportuna ke oni po-
vas esperi ke la landlimaj baroj iom
post iom kaj rapide malaperos ! Ni do
petis al LEEN ke ĝi prenu la responde-
con pri komuna kongreso (en la urbo
Hilversum). Ni jam eksciis la principan
akcepton kaj tuj du gravaj problemoj
estis solvitaj : LEEN portos ĉiujn finan-
cajn zorgojn kaj fiksis la daton de la
kongreso je Pentekosto. Aliflanke ni zor-
gu por multopa nia ĉeesto (per aŭtohusa
kaj vagonara karavanoj !) kaj pri la
varieta vespero. La estraro indikis la
kompetentulojn por tiu organizado kaj
por la daŭra kontakto kun la kongresa
komitato !

Nu, jes, vi opinios, sed la statuto kaj
la artikoloj 15 ĝis 18 de la organiza re-
gularo ? La estraro estas ja rajtigita
en urĝaj okazoj decidi ĝis la posta jar-
kunsido (en novembro) ; tiam la estraro
faros proponon pri paragrafo, valida nur
por unu jaro, kiu anstataŭos la aluditajn
artikolojn de la O.R. Karaj geamikoj,
preparu vin, aliĝu al la 16-a Kongreso
de FI.L.E. en Hilversum !

2. La varbado :
Ci-jare ni ne donos premiojn por la

varbado de membroj : vi ja ni zorgu ke
Ia varbado ne stagnos kaj ke la propa-
gando poresperanta fariĝos ade pli efi-
ka. Ni ripetu la kotizojn (ni proponos la

samajn al la jarkunsido) :
Junul(in)o ĝis 18 j. : 50 Fr. (F.E. kaj

Juna Vivo)
Junul(in)o ĝis 21 j. : 50 Fr. (nur F.E.)
Membro : 75 Fr.
Familia membro : 25 Fr. (nur « De Es-

perantist »)
Subtenanta membro: minimume: 150 Fr.

Ni urĝe petas ke la sekcioj kaj izolaj
membroj jam tuj komencu la varbadon
kaj sendu la monon al la liga kasisto,
kiu nepre bezonas jam nun prepari sian
venontjaran buĝeton !

S. « Amikoj »
Ni funde pristudis la eblojn por pli

bone organizi tiun membro-kategorlon.
Ĝis nun la kotizo estis tre malalta ; kaj
post subtraho de la sekcia parto ne res-
tis al la Ligo io sufiĉa por realigi ion
ajn. Cetere, la « amiko » ŝatas ricevi ion,
kio atestas pri lia ligiteco al la Ligo kaj
ekscii ion pli pri la simpatiata Esperan-
to. Tiutempe ni solvis la problemon kre-
ante duan kotizon de 25 Fr. (anst. 15
Fr.) kaj sendante al tiu kategorio  « De
Esperantist ».

Krome, se la unuajn jarojn la amiko-
varbado ĉefe estis financa subteno, mon-
triĝis ke pli bona organizado necesas,
por kapti personojn, plej ofte intelektu-
lojn, kiuj interesiĝas pri la Movado,
kvankam komence ne volante lerni la
lingvon. En tiu senco la informa kun-
veno, organizita la 24-an de sept. en
Brugge nur por « amikoj » aŭ simpati-
antoj estas pionira laboro. Pri la kunve-
no mem la sekcioj kaj reprezentantoj
ricevos cirkuleron. -

Konsiderante tiujn diversajn aspek-
tojn de la problemo, la estraro fiksis la
kotizon je 20 Fr. Estos do nur unu. ami-
ko-kategorio, sed ĉiu amiko de nun rice-
vos « De Esperantist », estos pli ligita
al la Movado kaj Esperanto ĝenerale ;
krome disponante pri la adresoj ni po-
vos sendi de tempo al tempo propagan-
dajojn. En kazo de sukceso, ni provos
plioftigi kaj ĝeneraligi la supre diritajn
informkunvenojn.

Tiamaniere, espereble, niaj liganoj pli
vaste kaj pli efike varbados, ĉar io estos
ja ĉiukaze sendata al la varbitoj. Notu
ke la varbado okazos sen amiko-kartoj :
vi sendu la 20 Fr. al la Liga Kasisto
(eventuale pere de la sekcio) kaj tiu pri -
zorgos la dissendadon de « De Esperan-
tist ».

Sur tiu tereno, ni nepre devus akiri
sukceson : tiam ni rajtus peti al la re--
dakcio « De Esperantist », ke ĝi enpre-
su informojn kaj artikoletojn fare de
kaj por la Amikoj de FI.L.E.

4. Revuo :
Okaze de la Kongresa ĝenerala kun--

sido ni firme promesis plialtigi la pa-
ĝonombron de nia organo dum 1951. Ni
aldonu ke konsiderante la plialtigon de
la paperprezo, ni ne povos tute realigi
nian intencon. Ni ja malgraŭ ĉio kapa-
blus tion se por 1951 niaj anoj eksteror-
dinare — kiel decas al Esperantistoj ! =
streĉus la fortojn kaj akirus mirigajn —
kvankam ne miraklajn — rezultatojn en
la varbado. Cu ni ne certu ke tion realigu
vi f

Via sekretario,
M.G.

FERIAJ KURSOJ
EN HELSINGOR

La ĉijara.jn feriojn kursojn en Helsin-
gïir (Danlando) ĉeestis proks. 130 per-
sonoj el R landoj. Krom la daŭrigo, per-
fektiga kaj konversacia kursoj okazis
ĉi-jare ankaŭ speciala kurso por infanoj,
kiun gvidis f-ino Inge Mortensen el Fre-
dericia. La aliajn kursojn gvidis f-inoj
Non kaj Christensen (ambaŭ el Kopen-
hago), s-roj de Goeij (el Rotterdam) kaj
Morariu (el Stockholm). La humoro dum
Za kurssemajno estis bonega kaj la kur-
sanoj sentis sin unu granda rondo fami-
lia.

Jam kelkajn jarojn ni aranĝas ankaŭ
aŭtunajn kursojn en la Sporta. Altlerne-
jo de Vejle, belega loko ĉe maro kaj
arbaroj en tipe dana regiono. Cijare
okazos 15-22 de oktobro. Ni invitas an-
kaŭ vin partopreni. Vi neniam forgesos
la restadon inter diverslandaj gesamide-
anoj ! Petu senpagan programon de

L. Friis
Ingemannsvej 9
Aabylaij, Danlando.

RESANIĜO
PER ESPERANTO

Ceha samideanino, kiu havis tuberku-
lozen kaj povis esti savata nur per no-
va medikamento, kiun oni en Cehoslova-
kujo ne povas akiri, petis pere de lokaj
samideanoj la helpon de la nederlandaj
gepartoprenintoj en la aŭtobuskaravano,
kiu la antaŭan jaron vizitis Cehoslovaku-
jen. La nederlandaj gesamideanoj aran-
ĝis monkolekton kaj baldaŭ fino Stien-
stra el Heerenveen nome de la eks-kara-
vananoj povis sendi la bezonatan kvan-
ton de la nova kuracilo al Celioslovaku-
ie. La pacientino dank' al tiu helpo es-
tas nun preskaŭ resaniĝinta kaj baldaŭ
povos forlasi la malsanulejon.

NED. ESPERANTISTEN-VEREN. « LA ESTONTO ESTAS NIA »
Alg. Secretariaat, schr. cursus voor beginners en uitleendienst :
Mr. A. J. Kalma, Stadionkade 6, Amsterdam-Zuid, Tel. 96160.
Penningm. : P. M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O. Postr. 34563.
Boekendienst : H. A. Appel, Z.O.singel 5, Bergen op Zoom, postrek. 76915.
Bibliotheek : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst : H. Bakker, Van Tuyllplein 33/1, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
Schr. cursus v. gevorderden, examen B: H.A.Appe1, Z.O.-singel 5, Bergen op Zoom.
Alg.Ned.Esp.Examen-comm.: Mej.H.M.Mulder, Zilvermeeuwstr. 29, Badhoevedorp
Lefdel. U.E.A. : P. Moen, Schaarbergenstraat 104, Den Haag, postrek. 79167.

Vieno, 25 m., 31 m., 41 m., 48 m., 513 m. : I.
Sveda Radio, 49,46 m., 19,80 in. : I.
Sveda Radio, 27,83 m., 19,80 m. : I.
Rio de Janeiro, 375 m., 30,71 m. : K.
Prago, 470 in., 315 m. : I. kaj P.

Berno, 13,94 m., 31,46 m., 48,66 m. : P. de d-ro Edmond
Privat pri mondfederacio kaj mondpaco.
Graz (Alpland), 240 m. : K. de prof. Hainschegg. (Nur
la unuan ĵaŭdon de ĉiu monato).
Berno, 19,60 m., 31,36 m., 48,66 m. : Ripeto de la tagmeza
elsendo.
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NIAJ ESPERANTO- ENIGMOJ
KUN PREMIOJ

PREMION akiris por VEB, post n-roj
89-90 : S-ro G. Maertens, el St. Kruis
(83 p.) ; kaj por LEEN : s-ro H. Arends,
el Arnhem.

SOLVOJ.
N-ro 91. Horiz. 1. palis ; surglu. 3. re-

gistr ; zorg. 5. kontrabandaĵ. 6. tri ;
ago. 7. ej ; vat. 8. senkonsciigi. 10. apar-
tig ; dron. 12. leter ; likvor. - Vert. 1.
peruk ; establ. 2. je. 3. legant ; neant.
4. trik. 5. susuri ; ostar. 6. an. 7. straba ;
sigel. 8. agac. 9. razeno ; indik. 10. vi.
11. larĝa ; aĝioto. 12. ĵeti.

N-ro 92. (Proverboj el Van Straaten) :
1. Al ĉiu sanktulo sian kandelon. 2. Kon-
traŭ forta mano la leĝo estas vana. 3.
La celo ne pravigas la rimedojn. 4. Al
du sinjoroj samtempe oni servi ne p o-
vas. 5. Kies panon oni manĝas ties laŭ-
don oni diras.

N-ro 93 : KRUCVORTENIGMO.
Horizontale. 1. ĝardena paviloneto

(R) ; 2. sin renkonti transverse, kiel fa-
ras ekz. du vojoj (R). 3. luigi (R). 4.
konciza. 5. forte puŝi starantan objek-
ton tien kaj reen, tiel ke ĝi ne plu firme
staras (R). 6. fruktoj preparitaj en den-
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sa siropo, kiu ilin konservas (R). 7. ĝi
igas la manĝadon de fiŝoj malagrabla.
8. severega (R). 9. lasta saluto. 10. pene
supreniri (R). 11. li serĉas nur sian pro-
pran profiton (R). 12. kapabla facile kaj
laŭcele fari ion.

Vertikale. 1. kvarrada veturilo (R). 2.
senti koleron pro maljustaĵo (R). 3. ĝi
estas donita por rekompenci personan
meriton (R). 4. igi ion fariĝi (R). 5. pre-
zentanta elstaran duonsferan kurbecon
(R). 6. parto asignita al iu per sorto
(R) ; molusko (R). 7. ĝi montras la efek-
tivajn dimensiojn de desegnajo rilate al
efektiva objekto (R) ; kunliganta inter-
plektaĵo (R). 8. plezurige trakti iun (R).
9. agi plenumante oficon (R). 10. apar-
tigi per tiucela instrumento la dikajn
partojn de solidaj materioj for de la pli
maldikaj (R). 11. karakteriza de perso-
no, kiu formale promesis edziĝon. 12.
absolute necesa.

N-ro 94 : ALDONU LITERON
Reordigu la literojn de la ĉi-subaj vor-

toj kaj aldonu literon, tiel ke formiĝu
novaj vortoj laŭ la apudaj signifoj. La
aldonitaj literoj, legataj de supre malsu-
pren, formas proverbon.

Somero : certigo ke oni faros ion. Pe-
nado : astro. Fondi : preciza klarigo
de vorto. Mastro : dentskrapanta mamu-
10 kiu faras konsicierindan vintroprovi-
zon. Listo : ujo por teni fluaĵon. Medio :
speco de argumento. Rimeso : dirmanie-
ro. Atipo : ĝi kovras la plankon. Turko:
ekstera malmoliĝinta parto. Barelo
scienco de kalkulado. Rasti : plejeble
plenigi. Pekli : kunigi fadenojn regule
interkrucigante ilin. Klavo : litero. Ra-
keto : surpodia seĝo de profesoro. Kor-
to : teatra ludisto. Pirolo : aspekto de
vizaĝo flanke rigardata. Astro : ebena
tegmento kun balustrado. Forumo .
preciza mallonga dirformo. Skalo : ar-
bo. Resti : rigidigi ŝnuron, tirante ĝin.
Lampo : elektra lámpo. Artamo : dile
tanto. Arego : rema kaj vela ŝipo. Kira-
so : legomo. Variko : akvujo por fiŝoj.
Rabita : laŭkaprica. Stari : kapti iun
por malliberigi. Okono : subtenilo de
konstruaĵo. Rango : sento de sufoko pro
timego. Barilo : ludo per globoj. Azeno:
ĝi kaptas muŝojn. Lakeo : cerealo. Pre-
ti: malfermi. Amaso : knedado je mus-
koloj. Lardo : monunuo.

La solvojn sendu la nederlandanoj al
S-ro Teunissen, Burg. Tellegenstr. 21 hs.,
Amsterdam-Z. ; kaj Flandra Ligo al
Postbus 342 (Eniginoj), Brussel, antaŭ
la 20.10.50.

LEERGANG IN ESPERANTO VOOR
BRUSSELSE VLAMINGEN. Vanaf 21
September a.s. zullen leergangen in de
wereldhulptaal Esperanto aanvangen in
« St. Michiel » nr 24 Grote Markt Brus-
sel, te 16 u. en te 19,30 u. elke Donder-
dag. Er wordt gelegenheid geboden om
met het buitenland te corresponderen en
maatregelen werden getroffen om goed-
koop verblijf in 't buitenland te verzeke-
ren aan de cursisten.

Vi scias ke inter la trajtoj kiuj plej
evidente karakterizas la aŭtonomecon
de nia lingvo, estas memciindaj precipe
Ia vortoj de la tipo eta, etulino, ida•ro,
ebla, malebligi, senpera, ina ktp.

Kiel ni devas el LINGVISTIKA vid-
punkto prijuĝi tiujn vortojn ?

Por la gramatikistoj ĉi tie tute ne ek-
zistas ia problemo. Kiom da fojoj ni aŭdis
kaj legis ke ĝuste tiuj vortoj elokvente
atestas pri la mirinda vivanteco kaj la
granda evolua povo de nia lingvo, kaj
kiom da recenzistoj aprobe citas ĝuste ti-
ajn vortojn, sugestante ke ilia ofteco kaj
originaleco estas grava kriterio pri lin-
gva perfekteco. Pri unu punkto ne po-
vas ekzisti dubo : la sola fakto ke Es-
peranto permesas ke ni laŭbezone apliku
ĝiajn elementojn en plej diversaj manie-
roj jam atestas pri admirindaj kvalitoj
de nia lingvo. Multaj lingvistoj kritikis
Esperanton pro tio ke ĝiaj afiksoj povas
figuri kiel memstaraj radikoj, sed tiu
kritiko estas absolute malprava. En nia
lingvo ĉiu elemento, estas centprocente
efika, kaj kiu riproĉas tion al Esperan-
to, tiu montras nesufiĉan komprenon
pri la esenco de universala planlingvo.
Ideala ja estas tiu universala lingvo kiu
per minimumaj rimedoj atingas maksi-
muman rezultaton. Mi do plene konsen-
tas kun tiuj kiuj laŭdas la grandan uze-
blecon de niaj afiksaj, prepoziciaj kaj ce-
teraj radikoj. Ankaŭ mi ne povas nei ke
Esperanto efektive evoluis en tiu sen-
co ke oni ĉiam pli ekspluatis la radikan
minejon celante krei tute aŭtonomajn
Esperantajn vortojn. Sed ĝuste tiu kva-
zaŭ sistema enkonduko cle puraj espe-
rantismoj ŝajnas al mi danĝera, necel-
konforma kaj tial kritikinda. Ni prenu
ekzemple la vortojn senpera, kies signifo
plej ofte identas kun rekta. Kion ni gaj-
nas uzante tiun vorton ? Por neesperan-
tisto senpera estas nekomprenebla, dum
rekta li tuj komprenas. Tiu argumento
ne estas tre grava, ĉar Esperanto estas
lingvo por Esperantistoj, sed tamen ne
estas avantaĝo ke al la granda publiko,
kaj ankaŭ al niaj kursanoj, la vorto sen-
pera efikas enigma. Kaj ĉu la esperan-
tistoj mem pli bone komprenas .senpera
ol rekta ? La spertuloj inter ni eble tute
familiariĝis kun la vorto, sed estas ja
fakto ke la granda plimulto ne estas kaj
neniam estos sperta, kaj por ili senpera
restos vorto malfacila, kiun ili mem ver-
ŝajne neniam uzos. Kaj ĉu ilo estas efek-
tive pli bona ol instrumento aŭ aparato
ĉu apartigi aŭ dividi ne estas pli klara
ol disigi ? En Plena Vortaro mi eĉ trovis
ekigi por komenci kaj oneco por propor-
c•ieco. Ju pli ni enkondukos tiajn enigma-
ĵojn, des malpli alloga kaj taŭga fariĝos
Esperanto por la granda publiko. Kom-
preneble ni ne povas tute forĵeti tiujn
vortojn. Multaj eĉ estas nepre necesaj :
ebla, ebligi, malebligi ne estas anstataŭi.
geblaj, se ni almenaŭ ne volas enkondu-
k' neologismojn. Sed ĉu vi ankoraŭ me-
moras kiom da malfacilaĵoj kaŭzis al vi
tiuj vortoj kiam vi estis komencanto ?
Kial do enkonduki novajn komplikajojn,
kiuj absolute ne riĉigas nian lingvon ?
La vera riĉo de planlingvo konsistas ne
en baroka kaj tokoka form-abundeco sed
kontraŭe en ekonomia sobreco kaj cel-
konforma simpleco. Estas rekta peko
kontrafr la celo de universala lingvo se
oni INTENCE serĉas nekutiman espri-
mon kaj evitas vorton al ĉiu konatan.

Ni devas esti dankaj pro la granda
fleksebleco de Esperanto, sed se ni kul-
tas la kaŝitajn eblojn de la zamenhofa
sistemo, ni kreas abisman distancon in-
ter la lingvo de la malmultaj spertuloj
kaj la lingvo de la granda amaso.

Cu vi kredas ke la germana lingvo
efektive pliriĉiĝis, kiam oni forstrekis
internaciajn vortojn kiel Telephon, Ra-
dio, Bibliothek kaj trude enkondukis la
germanismojn Fernsprecher, Rundĵunk,
Biicherei ? Fakte ni sekvas tiun germa-
nan ekzemplon se ni preferas ilo ol in-
strumento, disigi ol dividi, ekigi ol
komenci, kaj en Esperanto tiu tendenco
estas multe pli kondamninda ol en la
germana lingvo, ĉar Esperanto ja aspiras
fariĝi tutmonda. Prave Zamenhof akcep-
tis ĉiujn internaciajn vortojn kiel ba-
zon por la lingvo internacia, kaj mal-
pravas la esperantistoj kiuj preferas lu-
de ĵongli per esperantismoj kaj kiuj tiel
kompromitas la internaciecon cle nia lin-
gvo.

Eble vi protestos argumentante ke Es-
peranto estas vivanta lingvo, ke la ten-
denco kiun mi kritikis rezultas el Ia na-
tura evoluo de nia lingvo kaj ke ne eblas
haltigi aŭ ŝanĝi tiun naturan evoluon.
Estas do oportune elekti kiel postan te-
mon la demandon pri la VIVANTECO de
Esperanto.

Lingvo estas nek homo, nek besto, nek
vegetaĵo. ĉi tute ne havas memstaran
ekziston. Kie ne estas homoj, tie ankaŭ
ne estas lingvo, kaj se ĉiuj esperantis-
toj ĉesus uzi Esperanton, nia lingvo aŭ-
tomate ĉesus ekzisti. Vivas ne la lingvo,
sole la horoj kiuj uzas la lingvon.

Sed kvankam la esprimo « vivanta lin-
•vo » biologie ne estas defendebla, ĝi ta-

men estas trafa figura esprimo. Lingvoj
ja konstante evoluas. Same kiel la bio-

logia vivo manifestiĝas en la natura
sinsekvo de naskiĝo, kresko kaj morto,
tiel same naskiĝas, kreskas kaj mortas
lingvoj, kaj ne nur lingvoj, sed ankaŭ
vortoj kaj formoj. Sed la lingva vivo es-
tas ĉiam plene dependa de la lingvanoj,
kaj nenia evoluo fontas el la lingvo mem.

Lingvojn ni povas konsideri el kolekti-
va kaj el individua vidpunktoj. Parolan-
te pri la nederlanda lingvo ni ne pensas
pri la miloj da variantoj kiujn ni povas
aŭdi el la buŝo de la unuopaj nederlanda-
noj, sed ni havas antaŭ la okuloj ian unu-
forman idiomon ekzakte priskribitan en
gramatikoj kaj vortaroj kaj reprezentan-
tan la oficialan normon de korekta lin-
gvo-uzo. Sed tiu kolektiva norinigita
lingvo ne havas realan ekziston. Neniu
konas la tuton de la vortoj kaj gramati-
koj reguloj, kaj kvankam la lernolibroj
prezentas modelon imitotan, neniu skru-
pule sekvas tiun oficialan normon. Sed
la vivantan gepatran lingvon ni vane ser-
ĉos en la lernolibroj, ĉar ĝi estas miksaĵo
da kolektivaj kaj individuaj elementoj.
La lingvo ja estas homa funkcio, kaj la
homo estas ne nur parto de kolektivaĵo,
sed ankaŭ memstara individuo kun pro-
pra karaktero kaj propra humoro. ĉar
la lingvo estas interhoma komunikilo, ĝi
nepre bezonas komunan bazon, sed ta-
men ĉiu el ni produktas lingvaĵon kiu ka-
rakterizas lian propran memon, lian me-
dion kaj eĉ lian momentan humoron.

Vivi signifas moviĝi, evolui, varii. Kio
estas rigore senmova, tio ne vivas laŭ
niaj konceptoj. La vivanteco de lingvo
manifestiĝas kiam la homo malkaŝe
montras sian individuecon. Vivanta estas
la tre individua lingvo de poetoj, vivan-
taj estas la dialektoj, vivantaj estas la
soldata lingvaĵo, la ŝtelista jargono kaj
la studenta slango. Sed ju pli oficiala fa-
riĝas nia lingvo, des malpli ni kura.ĝas
elmontri individuajn trajtojn, kaj tial la
lingvo de la pli altaj sociaj tavoloj estas
sufiĉe imuna kontraŭ novaĵoj kaj havas
karakteron nepersonan, konvencian kaj
for malan.

Por ni ĉiuj la gepatra lingvo estas vi-
vanta lingvo, ne ĉar ni perfekte majstras
ĝiajn oficialajn regulojn, sed ĉar ni ma-
nipulas ĝin konforme al nia propra in-
dividueco.

Tamen ankaŭ la kolektiva lingvo mon-
tras evoluon. Por konstati tion sufiĉas
kompari tekstojn el diversaj periocíoj. La
ŝanĝoj en la kolektiva lingvo rezultas
el la vivanteco de la individuaj, regionaj
kaj grupaj idiomoj. Ciu neologismo kaj
ĉiu ŝanĝo fontas el la individuo. Konscie
aii nekonscie la unuopulo enkondukas
novaĵojn, kaj kelkaj el tiuj novaĵoj tro-
vas imitantojn kaj iom post iom fariĝas
ĝeneralaj.

Sed kio okazas kiam ni lernas frem-
dan lingvon, ekz. la anglan ? Pri la
vivanteco de la angla lingvo povas ek-
zisti neniu dubo. Tamen vi konsentos ke
ne la vivantan anglan lingvon oni in-
struis al vi en la meza lernejo. Oni pre-
zentis al vi lingvon absolute stabilan,
kies gramatikajn, ortografiajn kaj fo-
netikajn regulojn vi devis severe observi.
Ne la kaprican kaj varian idiomon de la
reala vivo, sed la nerealan, oficialan kaj
netuŝeblan modelon vi lernis, kaj kiom
ajn vi perfektiĝis en tiu lingvo kaj kiel
ajn korekte vi parolus ĝin, vi grave era-
rus, se vian lingvaĵon vi opinius vivanta
angla lingvo. Nur se dum longa tempo
vi vivus inter angloj, via lingvo komen-
cus montri la stampon de vivanteco, sed
tiam ĝi ja ĉesus esti fremda lingvo.

Kontraste kun la naciaj lingvoj, Espe-
ranto estas por ĉiuj sen escepte fremda
lingvo, kaj tial estas nepre eraro juĝi
nian lingvon laŭ nacilingva mezurilo. Ni
ne rajtas diri ke Esperanto vivas same
kiel la naciaj lingvoj, ĉar la naciaj lin-
gvoj vivas ne por fremduloj sed sole por
kaj per la propra popolo. Esperanto estas
lingvo fremda kaj fremda lingvo nur en
esceptaj okazoj fariĝas al ni vivanta.
La konkludo kiu sin trudas estas facile
kontrolebla. Se vi regule legas kaj ko-
respondas en Esperanto vi konsentos ke
multaj Esperantistoj jam estas konten-
taj se ili povas komprenigi sin. Ili ne
aspiras esprimi sin en originala maniero,
kaj ili eĉ ne bedaŭras ke ili ne kapablas
flue kaj kvazaŭ aŭtomate esprimi siajn
pensojn. Ili pensas nacilingve kaj tradu-
kas siajn pensojn en simplaj kaj ofte ne-
korektaj frazoj. Por ili Esperanto estas
fremda lingvo sen vivanteco.

Sed ekzistas ankaŭ esperantistoj, kiuj
tiel multe okupis sin pri la lingvo ke ili
tute familiariĝis kun ĝi kaj kiuj pli fa-
cile esprimas sin en Esperanto ol en sia
gepatra lingvo. Por ili Esperanto fariĝis
vere vivanta lingvo, en kiu ili kapablas
esprimi plej subtilajn nuancojn. Se tiuj
personoj havas fortan individuecon, ili
stampas sian lingvon per mil originalaj
trajtoj.

,Cu ankaŭ nia kolektiva lingvo vivas
kaj evoluas ? Estas fakto nekonteste-
bla ke la gramatiko en la daŭro de ses-
dek jaroj rimarkinde dikiĝis kaj ke nia
Plena Vortaro ampleksas multoblon de
la Fundamenta vortaro. Esperanto do
certe evoluis, sed estas interese konsta-
ti ke tiu evoluo tute ne okazis same kiel

en la naciaj lingvoj. Pri la evoluo de na-
ciaj lingvoj ne decidas gramatikistoj kaj
fremduloj, sed ekskluzive la lingvo-uzo
de la propra popolo. Kontraŭe la evolu-
on de Esperanto difinas ĉiam fremduloj,
t.e. homoj kiuj nur poste, plej ofte post
plenkreskiĝo, spertiĝis en Esperanto,
kaj la evoluo ne rezultas el la lingvo-uzo
de la tuta esperantistaro, sed dependas
de tre malmultaj tiel nomataj eminentu-
loj. La « Plena Gramatiko » kiun eldonis
« Literatura Mondo » estas verko de im-
pona formato. Cu tiu gramatiko spegulas
la efektivan evoluon de nia lingvo ? Se
konsideron meritas nur la lingvo de lite-
raturistoj, gramatikistoj kaj redaktoroj,
tiam oni eble povus aserti ke ĝi havigas
se ne fidelan, almenaŭ proksimuman bil-
don pri la nuna lingvo-uzo.

Estas vere ke la lingvo de Zamenhof,
nia unua kaj ĉefa literaturisto, fariĝis
baza por la Plena Gramatiko. Sed duin
Zamenhof ĉiam obstine rifuzis ligi la
lingvon al striktaj reguloj, kaj dum lia
propra lingvo uzo montras nenian rigi-
decon, la aŭtoroj de la Plena Gramatiko
reduktis la zamenhofan lingvo-uzon al
sufiĉe rigoraj reguloj. Por tiuj detaloj en
kiuj la ĉefaj postaj literaturistoj ne
sekvis la zamenhofan ekzemplon oni fik-
sis regulojn konformajn al la moderna
evoluo, kaj fine oni proponis solvon por
ĉiuj punktoj kiuj ĝis tiam restis dubaj.
La tuta procedo havas nenion komunan
kun la nacilingva evoluo, ĉar oni konsi-
deris nur la literaturan lingvon. Kaj la
evoluon de tiu literatura lingvo influis
ne miloj kaj eĉ ne tentoj, sed nur kelkaj
Bekoj da aŭtoroj, kies vivo kvazaŭ kun-
plektiĝis kun la esperantismo.

Atentinde estas ankaŭ ke en naciaj
lingvoj la literaturistoj baziĝas sur la
popola idiomo. La poetoj kaj prozistoj
rekte kontaktas kun la amaso aŭ alme-
naŭ kun iuj apartaj klasoj kaj grupoj,
kaj el ties idiomo ili grandparte ĉerpas
la lingvajn elementojn, kiuj kolora.s kaj
nuancas iliajn verkojn. Sed la esperan-
to-literaturo baziĝas sur absoluta mal-
pleno : niaj aŭtoroj vane klopodus prunti
al la esperantista amaso trafajn kaj
sukajn lingvo-elementojn.

Se veraj esperantistoj estus nur tiuj
kiuj kapablas esprimi sin konforme al
la enhavo de Plena Vortaro kaj Plena
Gramatiko tiam ni agus saĝe, se ni re-
zignus pri nia idealo kaj konfesus la ab-
solutan fiaskon de la zamenhofa lingvo.
Esperanto nomiĝas facila lingvo, sed
kvankam mi jam dudek jarojn intense
okupas min pri ĝi, min ankoraŭ embara-
san multajn subtilaĵoj en la gramatika
kaj beletristika literaturo. La profesiaj
Esperantistoj tute forgesis ke Esperanto
estas fremda lingvo por ĉiuj. Ili plene
fordonis sin al nia lingvo. Ilin ravis la
subtilaĵoj en la vere vivanta lingvo de
Zamenhof, ili ĝuis la virtuozan lingvon
cle Schwartz, kaj ju pli ili legis, des pli
ili proprigis al si la vivantan lingvon de
niaj malmultaj eminentaj literaturistoj.
Kaj verkante lernolibrojn ili instruas ne
la simplan deksesregulan lingvon de Za-
menhof, sed la poluritan kaj rafinitan li-
teraturan lingvon. Ili forgesis  klom da
jaroj ili mem konstante okupiĝis pri la
lingvo antaŭ ol ili atingis la perfektecon,
kiun ili postulas de aliaj, ili forgesis ke
Esperanto estas ne nacia lingvo, sed in-
ternacia komunikilo, kies ĉefa kvalito
estu maksimuma simpleco.

Esperanto do vivas, sed ĝi vivas nur
por malmultaj profesiaj esperantistoj.
Por la granda plimulto Esperanto restis
fremda lingvo kiun ili manipulas pli aŭ
malpli facile, sed kiu por ili ne fariĝis vi-
vanta. Tio estas malpli bedaŭrinda ol
opinias niaj gramatikistoj. Esperanto
funkcias, kaj ĝi kontentige funkcias. an-
kaŭ por la neperfektuloj, kaj funkciante
ĝi tute plenumas sian taskon. Postuli ke
ĉiu esperantisto parolu la lingvon perfek-
te, tio estas : gramatikiste kaj profesiule,
signifas postuli ke oni dediĉu multaj
jarojn al malfacila lingvostudo. Sed ni
ja propagandas Esperanton ĝuste ĉar ni
volas liberigi la homaron de tiu pena
studado. Helplingvo kies aktiva aplikado
postulas longan preparan studon ne taŭ-
gas por la bezonoj de la moderna homaro.
La zamenhofa lingvo estas facila kaj
taŭga, sed la nuntempa normo kiun tru-
das al ni la gramatikistoj estas falsa
kaj ne reprezentas naturan evoluon. La
vivanteco de Esperanto estas relativa,
sed se tion vi bedaŭras, konsolu vin la
prava konvinko ke vivanteco tute ne es-
ta.,, dezirinda kvalito por planlingvo. Vi-
vi ja signifas moviĝi , sed vivi ankaŭ sig-
nifas kaprici kaj konstante varii. La so-
la tasko de Esperanto estas ebligi inter-
nacian komprenon. Por tiu tasko ĝi be-
zonas ne pulsantan vivantecon, sed ĝus-
te tiujn kvalitojn, kiuj rekte kontrastas
kun vivanteco, nome maksimuman sim-
plecon kaj daŭran stahilecon.
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